
Inteligentne ogrzewanie



Przedstawiamy DuoHeat - piec 

…inteligentny sposób na 



akumulacyjny nowej generacji…

ogrzanie Paƒstwa domu



Ogrzewanie elektryczne - teraz jeszcze bardziej inteligentne

„Pracuj inteligentnie, nie ci´˝ko”, jest w∏aÊciwà maksymà

w wielu sferach ˝ycia. Firma Glen Dimplex wykorzysta∏a t´ zasad´ 

w swoim najnowszym piecu akumulacyjnym DuoHeat.
DuoHeat to ogromny krok naprzód w dziedzinie ogrzewania elek-

trycznego. Jest on innowacyjnym, stylowym oraz ∏atwo

przystosowujàcym si´ do ró˝nych warunków urzàdzeniem, które

mo˝na wykorzystaç zarówno przy ogrzewaniu pojedynczego pokoju,

jak i ca∏ego mieszkania. Podstawowym zadaniem systemu

grzewczego jest zapewnienie domownikom poczucia komfortu,

czyli dostarczenie wystarczajàcej iloÊci ciep∏a, odpowiedniej do

indywidualnych potrzeb. Nie zawsze jednak jego iloÊç jest zadowala-

jàca. Niekiedy te˝ nie jest ono dostarczane do w∏aÊciwego

miejsca we w∏aÊciwym czasie. Innymi s∏owy, ogrzewanie

nie zawsze jest wystarczajàco komfortowe. Inteligentny system

grzewczy szybko i skutecznie oraz w odpowiednim czasie dostarczy

odpowiednià iloÊç ciep∏a dok∏adnie tam, gdzie jest ono

potrzebne. W optymalny sposób wyko-

rzystuje energi´ elektrycznà, zapewniajàc

u˝ytkownikowi stan idealnej równowagi

pomi´dzy komfortem cieplnym
a ekonomicznà eksploatacjà. 

O ka˝dej porze dnia i nocy... zawsze. 





Kiedy iloÊç dostarczanego ciep∏a si´
zmniejsza, Êciany budynku ulegajà
wych∏odzeniu… 

... konstrukcja budynku musi byç
ponownie ogrzana zanim temperatura
pomieszczenia stanie si´ komfortowa… 



Gwarancja   komfortu w inteligentny sposób

Podstawowym celem systemu grzewczego
jest zapewnienie poczucia komfortu. Aby tak
si´ sta∏o, nale˝y szybko i efektywnie dostar-
czyç odpowiednià iloÊç ciep∏a tam, gdzie go
potrzebujemy. Poczucie komfortu w tym
przypadku to kwestia równowagi mi´dzy
przenikalnoÊcià cieplnà budynku a odpo-
wiednim dzia∏aniem systemu grzewczego.
Jest to tak˝e kwestia zachowania balansu
mi´dzy ciep∏ym powietrzem znajdujàcym si´
wewnàtrz pokoju, a mo˝liwie najwy˝szà tem-
peraturà, jakà powinna posiadaç konstrukcja
budynku – Êciany, pod∏oga i sufit. Dopiero
wtedy mo˝emy czuç si´ rzeczywiÊcie komfor-
towo. Utrzymanie tej równowagi jest
niezmiernie wa˝ne. Mimo, i˝ jest to bardzo
skomplikowany proces, piec akumulacyjny
DuoHeat radzi sobie z tym znakomicie.

Kiedy na zewnàtrz temperatura spada, kon-
strukcja domu wych∏adza si´. Ch∏odna pod∏o-
ga, Êciany i sufit sprawiajà, i˝ odczuwamy
dyskomfort cieplny. Gdy w pomieszczeniu
przebywajà domownicy, temperatura kon-
strukcji budynku musi wzrosnàç, aby ludzie
nie odczuwali zimna. Proces ten wymaga
czasu i nie na wszystkich systemach grzew-
czych mo˝na w pe∏ni polegaç. Bardziej
inteligentny sposób zaspokojenia naszej
potrzeby przebywania w komfortowym,
ciep∏ym otoczeniu pozwala utrzymaç sta∏à
temperatur´ konstrukcji budynku. Dzi´ki
temu temperatura w pokoju pozostaje niezmi-
enna, a w razie potrzeby mo˝na jà szybko
podnieÊç, dla wi´kszej satysfakcji i wygody
u˝ytkownika. 

... zabiera to du˝o czasu i energii –
reakcja jest powolna....

... Inteligentny na tyle, by utrzymaç
sta∏y poziom temperatury 
w pomieszczeniach.

Szybko i efektywnie mo˝na podwy˝szyç
temperatur´ pomieszczenia, kiedy tylko
zajdzie taka potrzeba…

Czu∏y. Wydajny. 
Bardziej inteligentny!



Inteligentne w∏aÊciwoÊci

Wyjàtkowo ∏atwa obs∏uga oraz ochrona przed niepo˝àdanà
regulacjà przez osoby postronne lub dzieci 
(tzw. blokada rodzicielska)

Nowoczesna, zaokràglona linia Dyskretna kratka wylotu 
ciep∏ego powietrza

Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury 

Niewielkie wymiary – tylko 130 mm g∏´bokoÊci

Op∏ywowy kszta∏t

W pe∏ni automatyczne zarzàdzanie ciep∏em

¸atwa i szybka instalacja

Dyskretna kratka wylotu powietrza

Mocowanie do Êciany zwi´kszajàce bezpieczeƒstwo

Prosty w obs∏udze

Blokada przed niepo˝àdanà regulacjà 
(tzw. blokada rodzicielska)

Inteligentne wykorzystanie energii

Komfort i oszcz´dnoÊç

Niezwykle krótki czas reakcji 

Wybór spoÊród 3 modeli



Rewolucyjny piec akumulacyjny DuoHeat na
nowo zdefiniowa∏ sposób pojmowania ogrze-
wania elektrycznego. Zaprojektowany, by
nieprzerwanie dostarczaç ciep∏o, DuoHeat
jest urzàdzeniem ca∏kowicie dopasowujàcym
si´ do potrzeb u˝ytkownika. Mo˝na nim
ogrzaç zarówno pojedynczy pokój, jak i ca∏y
dom. Jednak prawdziwym znakiem rozpoz-
nawczym pieca DuoHeat jest sposób, w jaki
∏àczy komfort z kontrolà i oszcz´dnoÊcià
poprzez inteligentne i najefektywniejsze
wykorzystanie energii elektrycznej dost´pnej
o ró˝nych porach dnia i nocy. Kierujàc si´
zasadami inteligentnego ogrzewania,
DuoHeat zawsze zapewnia sta∏à tempera-
tur´ otoczenia, przez co zapobiega
wych∏adzaniu si´ budynku. Kiedy zajdzie
potrzeba zwi´kszenia iloÊci dostarczanego
ciep∏a, DuoHeat szybko i skutecznie pod-

wy˝sza temperatur´ pokoju do optymalnego
poziomu. 
System ten daje jednoczeÊnie u˝ytkownikowi
pe∏nà kontrol´ nad tym, którà cz´Êç mieszka-
nia i w jakim czasie nale˝y ogrzaç. Ale to nie
wszystkie jego zalety. Atrakcyjny, nowoczes-
ny wyglàd sprawia, i˝ DuoHeat pasuje do
ka˝dego wn´trza, a dzi´ki swoim niewielkim
wymiarom (gruboÊç jedynie 13 cm!!!) nie jest
wi´kszy od tradycyjnych grzejników wod-
nych. Co wi´cej,  DuoHeat ma jeszcze jednà
istotnà zalet´ – niezwykle ∏atwy w obs∏udze
elektroniczny regulator pozwalajàcy
u˝ytkownikowi okreÊliç komfortowà tempe-
ratur´ pomieszczenia przy u˝yciu zaledwie
jednego przycisku. Nic nie mo˝e byç prostsze
w obs∏udze. Koszty instalacji sà niskie, 
a u˝ytkowanie bezpieczne, niezawodne 
i oszcz´dne, oraz nad wyraz wydajne.

Inteligentny piec akumulacyjny 



Bez wzgl´du na to, czy DuoHeat stosowany jest
samodzielnie, czy te˝ jako urzàdzenie wspomagajàce 
istniejàcy ju˝ system grzewczy, jest on idealnym
rozwiàzaniem zarówno dla  pojedynczego pomieszcze-
nia, jak i ca∏ego domu. 
Teraz, dzi´ki DuoHeat, ogrzewanie domu staje si´ 
bardzo proste. Dostosowujàc si´ do indywidualnych
warunków i stylów ˝ycia, DuoHeat mo˝e ogrzewaç
najcz´Êciej wykorzystywane obszary domu, takie jak
pokój goÊcinny, kuchni´, jadalni´, jak równie˝ byç
doskona∏ym rozwiàzaniem dla pozosta∏ych pomie-
szczeƒ, np. sypialni czy ∏azienki. Piec akumulacyjny
DuoHeat zapewnia szybkie i bezg∏oÊne ogrzewanie oraz
komfort odpowiadajàcy wysokim wymaganiom
wspó∏czesnego u˝ytkownika.

Ogrzewanie elektryczne - 
inteligentne pod ka˝dym wzgl´dem



Dzia∏anie pieca DuoHeat

Unikalne podwójne êród∏o ciep∏a
dla inteligentnego u˝ycia energii…

... sta∏e ogrzewanie otoczenia wykorzys-
tujàce tanià energi´ elektrycznà… 

... uzupe∏niane przez panel promien-
nikowy, gdy potrzebna 
jest wi´ksza iloÊç ciep∏a.

Sekretem niezawodnego i inteligentnego dzia∏ania
pieca DuoHeat jest racjonalne wykorzytanie energii
elektrycznej. Funkcjonuje on w taki sposób, by du˝a
cz´Êç ciep∏a by∏a dost´pna w ciàgu dnia, przy
zachowaniu niskich kosztów eksploatacji. DuoHeat
wykorzystuje przy tym unikalne po∏àczenie dwóch
oddzielnych, choç uzupe∏niajàcych si´ i ÊciÊle ze
sobà wspó∏pracujàcych êróde∏ wydzielania ciep∏a:
modu∏u akumulacyjnego i panelu promiennikowego
(dzi´ki którym urzàdzenie dzia∏a niezwykle
sprawnie, oszcz´dnie i niezawodnie). Sta∏à, komfor-
towà temperatur´ pomieszczenia zapewnia ogrze-
wanie promiennikowe – panel grzewczy o niskiej
mocy zainstalowany w przedniej cz´Êci pieca, kon-
trolowany przez precyzyjny elektroniczny termostat.
Jest on w stanie szybko zwi´kszyç temperatur´
pomieszczenia do takiej, która zapewni u˝ytko-
wnikowi poczucie komfortu. Co wa˝ne, ten rodzaj
regulowanego ogrzewania promiennikowego jest
jednoczeÊnie uzupe∏nieniem podstawowego ogrze-
wania pochodzàcego z modu∏u akumulacyjnego.

Ciep∏o wytwarzane przy wykorzystaniu modu∏u aku-
mulacyjnego jest produkowane dzi´ki energii elek-
trycznej pobieranej podczas taniej taryfy nocnej.
Energia cieplna jest gromadzona wewnàtrz pieca 
i uwalniana przez ca∏y dzieƒ. Kluczem do maksy-
malnej wydajnoÊci oraz oszcz´dnoÊci jest w pe∏ni
automatyczna kontrola nad wytwarzaniem ciep∏a
przez obydwa opisane powy˝ej elementy. Ka˝dy
piec indywidualnie i nieustannie kontroluje tempe-
ratur´ pomieszczenia oraz w inteligentny i pre-
cyzyjny sposób dostosowuje iloÊç ciep∏a wydzie-
lanego z akumulacyjnego i promiennikowego 
elementu grzewczego. W ten sposób zostaje utrzy-
mana temperatura, którà u˝ytkownik wybra∏ za
pomocà niezwykle ∏atwego w obs∏udze regulatora
elektro-nicznego. W ciàgu dnia, znaczna cz´Êç
zapotrzebowania na ciep∏o b´dzie zaspokajana 
z zapasów energii pochodzàcej z taniej taryfy 
nocnej. Je˝eli zajdzie potrzeba utrzymania zadanej
temperatury komfortowej, panel promiennikowy
zadzia∏a automatycznie.



Niezwykle ∏atwo dostosowywuje si´ do zmiennych warunków oraz kontroli nad rodzajem i iloÊcià wydzielanego
ciep∏a. DuoHeat zawsze spe∏nia swoje zadanie, b´dàc jednoczeÊnie niezwykle oszcz´dnym w eksploatacji. 
Rano, po po∏udniu, wieczorem – o ka˝dej porze. 

rano po∏udnie wieczórrano po∏udnie wieczór

Inteligentne dzia∏anie i oszcz´dnoÊç

Inteligentne dzia∏anie pieca DuoHeat sprawia, i˝ efek-
ty jego pracy pod wzgl´dem oszcz´dnoÊci oraz zapew-
nianego komfortu sà imponujàce. Dzi´ki wykorzysta-
niu ciep∏a pochodzàcego z dwu uzupe∏niajàcych si´
êróde∏, DuoHeat jest w stanie w maksymalny sposób
wykorzystaç minimalnà iloÊç energii.

Rezultaty:
• Sta∏a temperatura przez ca∏y dzieƒ
• ZdolnoÊç dostosowania si´ do ka˝dych warunków
• Ciep∏o dost´pne zawsze wtedy, gdy jest potrzebne, 

o ka˝dej porze dnia i nocy
• Bardzo przyst´pne koszty eksploatacji

Inteligentne wykorzystywanie energii
Zasadniczo, oko∏o 90 % ca∏ego zapotrzebowania na
energi´ cieplnà pokrywa energia elektryczna
pochodzàca z taniej taryfy nocnej.  Oszcz´dnoÊci
wynikajàce z ekonomicznego wykorzystania energii
zgromadzonej w module akumulacyjnym kompensujà

koszty wzgl´dnie ma∏ej iloÊci energii pobieranej przez
panel promiennikowy pod koniec dnia. Dzi´ki temu
koszty eksploatacji oraz zu˝ycie energii elektrycznej sà
ni˝sze w porównaniu z innymi rodzajami systemów
grzewczych. Tania energia nagromadzona wewnàtrz
pieca DuoHeat jest uwalniana w ciàgu dnia, 
zapewniajàc uczucie ciep∏a oraz utrzymujàc sta∏à 
temperatur´ przez ca∏y dzieƒ. JeÊli zachodzi taka
potrzeba, promiennikowy panel grzewczy wspomaga
utrzymanie temperatury otoczenia, podnoszàc jà do
˝àdanego poziomu.

Zawsze i wsz´dzie inteligentny wybór 
Ogrzewanie elektryczne wielokrotnie okazywa∏o si´
byç inteligentnym rozwiàzaniem z wielu powodów.
Oferuje ono niskie koszty instalacji i eksploatacji, jest
w 100% wydajne oraz ∏atwe w monta˝u. Ogrzewanie
elektryczne jest ekologiczne, czyste, bezpieczne oraz
niezawodne. Nie ma potrzeby budowania komina,
pomieszczenia na kot∏owni´, sk∏adowania opa∏u etc. 

Wskaênik wydajnoÊci dwu êróde∏ ciep∏a pieca DuoHeat

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ogrzewanie 
akumulacyjne 

(II taryfa)

Ogrzewanie promi-
ennikowe

(system 24h)

godziny

Dane dotyczà taryfy 8+0



Co inteligentne ogrzewanie oznacza dla Paƒstwa:

Instalatorzy Deweloperzy Architekci i projektanci Konstruktorzy

Dla firm oferujàcych wynajem mieszkaƒ
• Prosta obs∏uga pozwala lokatorom uniknàç prob-

lemów ze  wspólnym rozliczaniem
• Ciep∏o dostarczane o ka˝dej porze dnia, 

w zale˝noÊci od potrzeb poszczególnych lokatorów
• Oszcz´dne koszty eksploatacji w porównaniu 

z innymi  systemami grzewczymi
• Praktycznie darmowa konserwacja pozwala

zmniejszyç koszty utrzymania
• Idealne dla remontowanych oraz nowych

budynków 

Dla architektów/projektantów
• DuoHeat daje Paƒstwu pewnoÊç wyboru produktu,

który dostarcza ciep∏o w miar´ zapotrzebowania
• Stylowe wykoƒczenie pasuje do wystroju wi´kszo-

Êci wn´trz
• Niski koszt oraz ∏atwoÊç monta˝u czyni urzàdzenie

idealnym do nowych oraz remontowanych
pomieszczeƒ

• Niezwykle przydatny w mniejszych lokalach
u˝ytkowych, takich jak sklepy czy biura

Dla deweloperów
• Urzàdzenie mo˝e byç zamontowane po zakoƒcze-

niu inwestycji, co  zwi´ksza bezpieczeƒstwo oraz
korzystnie wp∏ywa na  p∏ynnoÊç finansowà

• Przeznaczony do mieszkaƒ oraz domów
• Zarówno dla ludzi m∏odych, jak i w podesz∏ym

wieku 
• Ciep∏o jest dostarczane wedle potrzeb Paƒstwa

klientów
• ¸atwoÊç obs∏ugi
• Badania wykaza∏y wysokie zainteresowanie

u˝ytkowników  zarówno ze wzgl´du na wyglàd
pieca, jak i na mo˝liwoÊci 
jego zastosowania 



Pytania i odpowiedzi
P
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P
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1. W jaki sposób DuoHeat ró˝ni si´ od tradycyjnego pieca akumulacyjnego? 
DuoHeat jest zdecydowanie innym rodzajem pieca. Jest on tak zaprojektowany, aby w tym samym czasie inteligentnie oraz pre-
cyzyjnie dostarczaç ciep∏o pochodzàce z dwóch osobnych êróde∏. Pozwala to uzyskaç efekt zbalansowanego oraz w pe∏ni kon-
trolowanego ciep∏a. DuoHeat wykorzystuje g∏ównie energi´ pobieranà podczas taniej taryfy nocnej. JednoczeÊnie urzàdzenie wyko-
rzystuje tak˝e, jeÊli zajdzie potrzeba, dzia∏ajàce w ciàgu dnia ogrzewanie promiennikowe. Pozwala to na utrzymanie komfortu przy
niskich kosztach eksploatacji. W praktyce oznacza to, i˝ nie jest wykorzystywana tylko i wy∏àcznie tania energia elektryczna, która
mog∏aby nie wystarczyç, by odpowiednio ogrzaç pomieszczenie. W efekcie ró˝nica temperatur w ciàgu dnia jest mniejsza, ciep∏o
dostarczane jest, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba, a koszty eksploatacji nie sà wysokie.

2. Czy nowoczesny DuoHeat mo˝na porównaç do pieca akumulacyjnego 
z wbudowanym konwektorem?
Tradycyjny piec akumulacyjny, korzystajàcy z dwóch êróde∏ ciep∏a mo˝e ogrzewaç pomieszczenie albo dzi´ki zmagazynowanej
energii, albo przez konwektor - i tylko z rzadka wykorzystuje oba êród∏a ciep∏a. W piecu DuoHeat te êród∏a wspó∏pracujà ze sobà
ca∏y czas. W ten sposób temperatura komfortowa w pomieszczeniu utrzymujàca si´ dzi´ki dzia∏aniu ogrzewania akumulacyjnego
mo˝e byç, jeÊli zajdzie taka potrzeba, szybko zwi´kszona przez panel promiennikowy. Co wi´cej, w tradycyjnych piecach akumu-
lacyjnych zu˝ycie zmagazynowanego ciep∏a oraz dzia∏anie konwektora jest kontrolowane za pomocà oddzielnych paneli sterowa-
nia. W DuoHeat, dla maksymalnej wygody u˝ytkownika, obie te funkcje sà kontrolowane automatycznie.

3. JeÊli DuoHeat dla potrzymania komfortu w pomieszczeniu mo˝e  pobieraç cz´Êciowo energi´ elektrycznà w ciàgu dnia, czy kosz-
ty eksploatacji nie b´dà wysokie? 
Otó˝ nie. Koszty eksploatacji DuoHeat b´dà podobne jak w przypadku zastosowania tradycyjnego ogrzewania akumulacyjnego,
pracujàcego tylko w II taryfie pràdowej. Wywa˝one zu˝ycie energii elektrycznej przez obydwa êród∏a ciep∏a zapewnia maksymal-
nà efektywnoÊç dzia∏ania pieca DuoHeat przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów eksploatacji.

4. Czy promiennikowy element grzewczy znajdujàcy si´ w przedniej cz´Êci urzàdzenia mo˝e dzia∏aç samodzielnie? 
Tak. DuoHeat jest zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej dopasowaç si´ do potrzeb u˝ytkowników. Podczas ch∏odnych
wiosennych lub letnich wieczorów mo˝na wi´c podwy˝szyç temperatur´ pomieszczenia poprzez w∏àczenie jedynie modu∏u promi-
ennikowego. 

5. Czy DuoHeat mo˝e zastàpiç dotychczas u˝ywany tradycyjny grzejnik?
Tak. DuoHeat jest tak zaprojektowany, by móc ogrzaç zarówno pojedyncze pomieszczenia, jak i ca∏y dom. Zastàpienie wi´c poje-
dynczego tradycyjnego grzejnika bàdê ca∏ego centralnego ogrzewania nie stanowi problemu. Nale˝y jednak pami´taç, i˝ aby promi-
ennikowy panel grzewczy móg∏ dzia∏aç, DuoHeat musi byç pod∏àczony do êród∏a energii elektrycznej, zarówno w II jak i I taryfie. 

6. Czy DuoHeat jest kompatybilny ze wszystkimi taryfami energii elektrycznej?
Tak. DuoHeat jest tak udoskonalony, by móg∏ korzystaç ze wszystkich rodzajów taryf. Zazwyczaj wykorzystuje si´ w Polsce taryf´
pràdowà 8+2 . Mo˝na jednak w miar´ istniejàcych mo˝liwoÊci wykorzystaç inne taryfy, które oferujà ni˝sze ceny energii po po∏ud-
niu i wieczorem. Mo˝na w ten sposób jeszcze bardziej zwi´kszyç oszcz´dnoÊç eksploatacji.
7. Czy DuoHeat musi byç wykorzystany w systemie, czy te˝ piece mogà byç u˝ywane pojedynczo?
Ogromnà zaletà DuoHeat jest fakt, i˝ mo˝e on byç wykorzystywany jako pojedynczy grzejnik – zaprogramowany w sposób, który
jest najodpowiedniejszy dla u˝ytkownika. Urzàdzenie to mo˝e tak˝e dzia∏aç jako ca∏oÊciowy system ogrzewania, wspomagany przez
inne êród∏a ciep∏a.



Piec DuoHeat
Specyfikacja urzàdzenia

Konstrukcja

Obudowa stalowa pokryta lakierem proszkowym,
wypalanym w wysokiej temperaturze (piecowo).

Szczegó∏y dotyczàce urzàdzenia

1. Akumulacja:
ogniwa magnetytowe du˝ej g´stoÊci gromadzàce 
wewnàtrz energi´ cieplnà

2. Elementy grzewcze:
– panelu promiennikowego: cienka warstwa prze-
wodów grzejnych przymocowanych od wewnàtrz
do przedniej Êciany obudowy pieca. Moc 280W, 
340W lub 390W (w zale˝noÊci od modelu) 
– modu∏u akumulacyjnego: zestaw grza∏ek 
o mocy 1,3kW, 1,95kW, 2,6kW  (w zale˝noÊci od
modelu) 
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Firanki
Półka lub część wystająca

Model WysokoÊç SzerokoÊç G∏´bokoÊç Waga
A B C (zainstalowany)

Duo300i 712mm 600mm 130mm+10mm 65kg

Duo400i 712mm 830mm 130mm+10mm 94kg

Duo500i 712mm 1060mm 130mm+10mm 122kg

Model Moc modu∏u Moc modu∏u Maksymalna
akumulacyjnego promiennikowego poj. ∏adowania 

Duo300i 1.3kW 0.28kW 8.96kWh

Duo400i 1.95kW 0.34kW 13.44kWh

Duo500i 2.6kW 0.39kW 17.92kWh

Regulacja

1. Uk∏ad regulacji  
Zintegrowany, sterowany przez u˝ytkownika elektro-
niczny termostat kontrolujàcy dzia∏anie panelu 
promiennikowego oraz modu∏u akumulacyjnego.
Sterowanie za poÊrednictwem panelu dotykowego LED
umieszczonego w górnej cz´Êci obudowy. Blokada
przed niepo˝àdanà regulacjà tzw. blokada rodzicielska

2. Kontrola ∏adowania
Modu∏ ∏adowania bloku akumulacyjnego wspó∏pracu-
jàcy z niezwykle czu∏ym , elektronicznym czujnikiem
temperatury pomieszczenia 

3. Uk∏ady zabezpieczajàce
Podwójne zabezpieczenie termiczne promiennika
ogranicza temperatur´ panelu do 56°C (pierwszy
stopieƒ zabezpieczenia) i maksymalnie do 65°C (drugi
stopieƒ zabezpieczenia)



Bezpieczeƒstwo
Produkty marki Dimplex oznaczone sà znakiem CE.
Oznacza to, ˝e spe∏niajà europejskie standardy bez-
pieczeƒstwa dotyczàce elektrycznych urzàdzeƒ grzew-

czych oraz kompatybilnoÊci elektromagnetycznej. W zwiàzku z tym,
krótkotrwa∏y kontakt z jakàkolwiek cz´Êcià urzàdzenia nie powinien
spowodowaç trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu. Niemniej jednak po to, by
spe∏niaç swoje zadanie efektywnie piece ulegajà nagrzaniu. Dlatego te˝
nale˝y podjàç Êrodki ostro˝noÊci w przypadku, gdy z grzejnikiem mogà
mieç kontakt osoby w podesz∏ym wieku lub ma∏e dzieci. Urzàdzenia
grzewcze nie powinny nigdy byç przykrywane lub instalowane w miejscu,
gdzie mogà dostaç si´ do nich niepo˝àdane przedmioty. 

Specyfikacja
G∏ównym celem firmy Glen Dimplex jest ciàg∏y post´p oraz doskonalenie
swoich produktów, dlatego te˝ firma zastrzega sobie prawo do zmiany
specyfikacji bez uprzedniego powiadamiania klientów. Mimo, i˝ doko-
nano wszelkich staraƒ, aby wyglàd naszych produktów zosta∏ w∏aÊciwie
oddany w tej broszurze, zamieszczone tu kolorowe zdj´cia powinny byç
potraktowane orientacyjnie. Dane, które zawiera niniejsza broszura, sà
aktualne w momencie jej publikacji. 

Informacja dotyczàca monta˝u 
Celem tej broszury jest pomoc Paƒstwu w najw∏aÊciwszym doborze pro-
duktów marki Dimplex. Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa, urzàdzenia
powinny byç instalowane jedynie przez osoby wykwalifikowane, zgodnie
z obowiàzujàcymi normami oraz instrukcjà obs∏ugi i monta˝u produktu
wydanà przez producenta. W celu uzyskania dodatkowych informacji
prosimy o kontakt z naszà firmà.

Serwis posprzeda˝owy
W przypadku, gdy konieczny b´dzie serwis produktu, Glen Dimplex Pol-
ska dysponuje siecià serwisantów wykwalifikowanych pod wzgl´dem
monta˝u oraz naprawy elektrycznych urzàdzeƒ grzewczych.

Dimplex – inteligentna technologia

Interex Katowice
Aleja Rozdzienskiego 191

40-315 Katowice

Telefon 32 203 92 41 Fax 32 351 26 20


